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L’Estenedor, del Servei Local de Català de Mollet del Vallès i del Taller Alborada (IMSD), està subjecte 
a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Al número anterior preguntàvem què 
vol dir gebre. La solució correcta era la 
3. Cristalls de glaç dipositats per la boira. 
La guanyadora ha estat l’Esperanza Mato 
Cerviño, usuària del Servei de Català.

Ara preguntem què vol dir barraló?

1. Tela de pèl de camell, atapeïda i im-
permeable.

2. Edifici prefabricat i provisional.

3. Bota petita per a vi, d’uns 30 litres.

4. Beguda calenta a base de cafè i licor.

Per concursar, heu d’enviar la resposta 
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La 
persona que l’encerti i guanyi el concurs 
tindrà de premi el llibre La sardana a 
Mollet de Consol Garcia-Moreno (CEM) 
i una bossa-motxilla de cotó estampada 
al Taller Alborada.

d L’endevinallaD Especial còmic
Ha! ha! ha! 
L’expressió que s’utilitza per imitar el so que 
es fa en riure és ha! ha! ha! (o ha, ha, ha!), en 
què la h és aspirada i sona igual, per tant, 
que la h del verb halar (‘menjar’) i la de la 
interjecció ehem. 

Altres variants d’aquesta onomatopeia 
són he, he, he! (rialla irònica), hi, hi, hi! (rialla 
histèrica o burleta), ho, ho, ho! (rialla exage-
rada) i fins i tot hu, hu, hu! (rialla grollera). Cal 
evitar d’escriure ja! ja! ja!, com es fa sovint, 
ja que la j representa un so (el mateix que 
el de la g de gent) molt diferent del que es 
fa quan es riu. P

Quèèè o queeè, buààà o buaaà?
Pel que fa a l’allargament de la vocal conven-
cional, se’n solen posar tres o més. I en cas 
que hi hagi d’anar accent, s’ha d’escriure al 
final (per exemple, el so de plorar és buaaà); 
però també es pot representar amb accent 
gràfic a totes les vocals (buààà), perquè 
en el món de les onomatopeies l’aspecte 
purament gràfic té una influència molt im-
portant, i normalment hi ha una voluntat 
d’exagerar. P 

Globus (o bafarada)        
Espai tancat, generalment per un cercle o un 
quadrilàter irregulars, que conté els diàlegs 
o els pensaments d’un personatge, el qual 
és assenyalat per un apèndix (cua o delta) 
que surt del cercle o del quadrilàter. J

Vinyeta
Cadascuna de les il·lustracions que com-
ponen un guió il·lustrat, un còmic o una 
infografia. U

Tira còmica
Narració seqüencial breu que es desenvolupa 
a través d’unes quantes vinyetes, normal-
ment entre una i quatre, i que es publica 
periòdicament en diaris, revistes, pàgines 
d’Internet, etc. U

Fanzín
Publicació de temàtica cultural, de poca 
difusió i feta amb pocs mitjans, generalment 
per aficionats, que sovint està dedicada a la 
música, al cinema, al còmic o a la ciència-
ficció. U

Manga
Gènere de còmic d’origen japonès, sovint 
en blanc i negre i amb un sentit de lectura 
de dreta a esquerra en cada pàgina, que  
es caracteritza per personatges de gran 
expressivitat i ulls molt grossos, fons poc 
detallats, un estil cinematogràfic i l’ús abun-
dant d’onomatopeies.

La denominació manga prové del japonès 
i significa, literalment, ‘imatge o dibuix cò-
mic’ (de man ‘caòtic, desordenat, divertit’ 
i ga ‘dibuix, imatge’). P

Enllaços: Terminologia del mangaa (TERM-
CAT). Lèxic del mangaa (EsAdir).
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